Medi-Shower TM Antibakteriális Zuhany
Medi-Shower TM rendkívül hatékony, antibakteriális
zuhanyrendszer, különösen az egészségügyi és
szociális ellátórendszer intézményei számára.
• Zuhany fej
• Zuhanytömlő
• 4 színű szórófej betét
• Negyedéves ellenőrző táblázat
• Karbantartó eszköz a szórófej betét cseréjéhez
rendszer, legionellaszakértő mikrobiológusokkal szo-

Fenntartható

ros együttműködésben került kifejlesztére.

• A Medi-ShowerTM zuhanyfej különleges kialakítású.

A Medi-ShowerTM antibakteriális zuhanyfej és tömlő

Elsődleges cékunk az volt, hogy az egészségügyben
és egyéb, szociális intézményekben jelenleg forgalomban lévő, tradícionális zuhanyfej típusokkal felmerülő,
kórokozók által előidézett problémákra megoldást
találjunk.
A Medi-ShowerTM antibakteriális zuhany rendszert az
Egyesült Királyságban tervezték és gyártották.

A víz egy cserélhető, színes betéten keresztül hagyja
el a zuhanyfejet. A fokozott higiéniai követelmények
miatt a fejbetétet negyedévente cserélni kell, ezért
un. “Quattro Spray” rendszernek hívják.
A lecserélt betétek színe negyedévenként eltérő, így
a csere megtörténtét ellenőrizni lehet.
• Az eltávolított, használt “Quattro Spray” betéteket a
gyártó újrafelhasználás céljából visszaveszi, jelentősen
növelveve ezzel a zuhanyfej élettartamát, ugyanakkor
csökkentve az új betétek költségét.

Medi-ShowerTM

A
a következő előnyöket kínálja a hagyományos zuhanyfej elemekkel szemben:

Az ily módon újrafelhasznált műanyag termék költségtakarékosabb és kisebb környezetterhelést is jelent.

A Medi-Shower TM Zuhany rendszer
Higiénikus
• A Medi-ShowerTM rendszer a “MultiShower” spray
technológiát alkalmazza, ami bizonyítottan higiénikusabb a hagyományos rendszereknél.

Költséghatékony
• A “Quattro Spray” zuhanyfej betét cseréje sokkal
kevesebbe kerül, mint egy teljes zuhanyfej csere.

A biofilmgátló dizájn lehetővé teszi a rendszer
egyszerű átöblítéses takarítását.
A színkódolt zuhanybetétek cseréje, eltávolítása
egy piros, az új betét beillesztése zöld színű eszközzel történik. A művelet „egyirányú”, tehát az eltávolított betétet nem lehet visszahelyezni.

• A Medi-Shower alkalmazásával kevesebb vegyszer
felhasználása szükséges a takarítás során.
• A zuhanyfej betét cseréje másodpercek alatt elvégezhető, jelentős karbantartási idő takarítható meg.
• A Medi-Shower termékre 5 év jótállás biztosított,

• A Medi-Shower zuhanyfej sokkal kisebb, mint a
hagyományos zuhanyfejek általában. Ezzel jelen-

ugynakkor a betétek rendszeres cseréje esetén
5 év garanciát vállalunk, vízkőlerakódás ellen.

tősen csökken az esetleges felszíni lerakódásokon
bekövetkező bakteriális szennyeződések esélye.
• A hagyományos zuhanyfejek gyakran rendkívül
összetett belső szerkezetűek. A nehezen hozzáférhető alkotóelemek tisztítása, fertőtlenítése,

a

vízkőlerakódások eltávolítása nehézkes, idő- és
vegyszerigényes munka, kétes eredményességgel.
A Medi-Shower zuhanyfej esetében ez a feladat
vegyszerek nélkül, néhány perc alatt elvégezhető.

Antibakteriális
•

Színkód Monitoring
Rendszer (SzMR)
• A Medi-Shower Színkód Monitoring Rendszer
tökéletes lehetőséget biztosít a takarítási protokollok
betartásának ellenőrzésére.

Medi-Shower TM Negyedéves ellenőrző színek

A Medi-ShowerTM rendszer a Biomaster ezüstion

technológiát alkalmazza az antibakteriális hatás
elérése érdekében a gyártás teljes folyamatában.

Január – Március

Mind a zuhanyfej, mind a csővezeték esetében az
antibakteriális tulajdonságot a termék anyaga
hordozza. Ennek értelmében az ezüstionok hatása
a zuhanyfej, betét sérülése esetén, pl. karcolódás

Április – Június

is érvényesül, így a termék minden összetevője, teljes keresztmetszetében antibakteriális hatású.
A hatóanyagot a termékből normális használat
mellett semmilyen módon nem lehet eltávolítani,

Július – Szeptember

kimosni, kioldani, ezért antibakteriális tulajdonsága
annak élettartamáig megmarad.
• A Biomaster ezüstion technológia bizonyítottan
hatékony Pseudomonas, Legionella, MRSA, E.coli,
tulajdonképpen az összes baktérium, számos vírus
és penészgomba ellen. Az ezüstionnal kezelt anyagokon a baktériumok átlag 5 percen belül elpusztulnak, tehát az ilyen módon védett felületek nem
adnak életteret a számukra.
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